
GUVERNUL ROMANIEI 
 

HOTĂRÂRE 
 
pentru modificarea Programului naţional de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de 

irigaţii și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016 

 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Articol unic - Programul naţional de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigaţii și 
infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 2 noiembrie 2016, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
1. La capitolul III subcapitolul 4, punctul 4.1 şi paragraful 1 de la punctul 4.2, paragraful 1 de la punctul 
4.3 și paragraful 1 de la punctul 4.4 vor avea următorul cuprins: 
„4.1. Obiectivele de irigaţii care vor fi supuse acţiunii de reabilitare în cele trei etape sunt următoarele: 
prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, reţea electrică aferentă 
acestora, conducte îngropate, colectoare, canale și conducte de aducţiune și distribuţie a apei pentru 
irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, construcţii hidrotehnice. 
 
Se va reabilita Canalul Magistral Siret Bărăgan și infrastructura principală de irigații din cadrul a 155 de 
amenajări de irigaţii viabile, care deservesc o suprafaţă de 2,6 mil ha, în care se includ următoarele 
obiective: 190 staţii de pompare de bază, 257 de staţii de repompare, 49.117 m de conducte de refulare, 
2.772.858 m de conducte îngropate, un colector, 4.086.015 m de canale de aducţiune, 3.581.683 m de 
canale de distribuţie şi 8.334 de construcţii hidrotehnice, din care: 
 
4.2. În etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată 
din 71 de staţii de pompare de bază, 140 staţii de repompare, 125 m de conducte de refulare, 2.515.305 
m de conducte îngropate, 1 colector, 1.858.742 m de canale de aducţiune, 1.949.448 m de canale de 
distribuţie şi 3.350 de construcţii hidrotehnice din 41 de amenajări de irigaţii pe care s-au constituit 
organizaţii şi federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul 
PNDR 2007-2013. 
… 
4.3. În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată 
din: 87 de staţii de pompare de bază, 106 de staţii de repompare, 28.484 m de conducte refulare, 120.431 
m de conducte îngropate, 1.789.365 m de canale de aducţiune, 1.546.818 m de canale de distribuţie şi 
3.824 de construcţii hidrotehnice din 78 de amenajări de irigaţii viabile pe care s-au constituit organizaţii 
şi federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 
2014-2020. 
… 
4.4. În etapa a III-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului 
formată din: 32 staţii de pompare de bază, 11 staţii de repompare, 20.508 m de conducte refulare, 137.122 
m de conducte îngropate, 437.908 m de canale de aducţiune, 85.417 m de canale de distribuţie şi 1.160 
construcţii hidrotehnice din 36 amenajări de irigaţii viabile pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-
uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.” 
 
2. La anexa nr. 1, la punctul nr. 1. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SASCUT-VALEA SEACĂ (BC), obiectivele 
care se propun pentru reabilitare vor  avea următorul cuprins: 
„- Obiective care se propun pentru reabilitare: 
• Staţie de pompare: SPA Sascut; 
• Stație de repompare: SRPA Sascut; 
• Conducte: de refulare pentru SPA – SRPA Sascut – 125 m; colector pentru SRPA Sascut – 1 buc.; 
• Conducte îngropate: CR1, CR2, CR3, L=11.600 m cu nodurile hidrotehnice și instalațiile electrice aferente; 
• Construcții hidrotehnice: 2 buc. subtraversări.” 
 
3. La anexa nr. 1, la punctul nr. 5. TERASA IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI (BR, IL, BZ) subpunctele 5.1-TERASA 
IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI, județul BR și 5.2 TERASA IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI, județul IL, pozițiile stație de 
pompare de bază și canale de distribuție vor avea următorul cuprins: 
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„5.1-TERASA IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI, județul BR 

 Stație de pompare de bază SPA I.M. GHEORGHIU; 
... 

 Canale de distribuție CD1, CD2, CD3,CD3A, CD5, CD5G, CD4A, CD4A1, CD4, CD7, CD8,CD9,CD6, CD6A1, 
CD5H, CD5H1 pe o lungime L=122.530m  
 
5.2 TERASA IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI, județul IL  

 Canale de distribuţie:CD1, CD2, CD2A, CD4B, CD4C, CD7; CD 5H, CD 5D, CD5E, CD4A, CD5A2, CD5F, CD5F1, 
CD5F2, CD5F3, CD5B,CD5C, CD7, CD5A,CD5A1,CD4A2, CD 4A1, CD4D; CD5 et. I,CD5 et. II; L=193.356 m;” 
 
4. La anexa nr. 1, la punctul nr. 6. TERASA VIZIRU (BR) pozițiile canale de aducțiune și canale de 
distribuție  vor avea următorul cuprins: 
„• Canale de aducţiune: CA Luncă, CA Terasă: L = 27.805 m; 
• Canale de distribuţie: CD1, CD2, CD2a, CD3, CD3a, CD4, CD5, CD5a, CD5b, CD6, CD6a, CD7, CD7a, CD9, 
CD9a, CD8, CD10; L = 68.192 m;” 
 
5. La anexa nr. 1, la punctul nr. 9. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA BRĂILEI (BR), poziția stație de 
pompare de bază va avea următorul cuprins: 
„• Staţii de repompare: de bază: SP1 Gropeni; SPA km 166, SPD1 Chișcani;”  
 
6. La anexa nr. 1, la punctul nr. 16. AMENAJAREA DE IRIGAŢII GĂLĂŢUI CĂLĂRAŞI (CL, IL), subpunctul 
16.1 MENAJAREA DE IRIGAŢII GĂLĂŢUI CĂLĂRAŞI, judeţul CL, obiectivele care se propun pentru 
reabilitare vor  avea următorul cuprins: 
„Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Stații de pompare de bază: SPA km 388 (aducțiune și pentru amenajarea Boianu Sticleanu); 

 Stații de repompare: SRP1 Vlad Țepeș, SRP1 Independența; 

  Canale aducţiune: CA1, CA Barza (CA), CA2, CA6, CP, CB: L = 82.150 m; 

 Canale distribuţie: CS12, CC, CD1A, CD1B, CD6, CD7, CD4a, CD4B, CS2, CS3, CD I DRAGALINA CD I 
DRAJNA, CD8, CD9, CD10: L = 121.332 m; 
• Reabilitare construcţii hidrotehnice: 103 buc. (41 buc. stăvilare, 40 buc. Podeţe, 9 buc caderi, 2 buc 
goliri, 11 buc sifoane);” 
 
7. La anexa nr. 1, la punctul nr. 17. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MOSTIŞTEA II (CL, IL, IF), subpunctul 
17.1. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MOSTIŞTEA II, judeţul CL, obiectivele care se propun pentru reabilitare 
vor  avea următorul cuprins: 
„- Obiective care se propun pentru reabilitare: 
• Staţie de repompare: SRPA 12.13 Gurbăneşti; SRPA 12.14 Şeinoiu, SRPA 12.24; 
• Canale de aducţiune: CA 2.1, CA2.2; L = 22.980 m; 
• Canale distribuţie: CD2.1.1, CD2.1.2, CD2.1.3, CD2.1.4, CD2.1.4.1, CD2.1.5, CD2.1.6 CD 2.2.1, CD2.2.2: 
L = 95.267 m; 
• Conducte îngropate: L = 504.800 m; 
• Reabilitare construcţii hidrotehnice: 35 buc. (9 buc. stăvilare; 26 buc. podeţe); 
• Reabilitare reţea electrică: 23 km;” 
 
8. La anexa nr. 1, la punctul nr. 17. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MOSTIŞTEA II (CL, IL, IF), subpunctul  
17.2. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MOSTIŞTEA II, judeţul IL, după poziția canale de aducțiune se introduce 
o nouă poziție, poziția canale de distribuție cu următorul cuprins: 
„Canale de distribuţie: L = 13.175 m;” 
 
9. La anexa nr. 1, la punctul nr. 18. AMENAJAREA DE IRIGAŢII MOSTIŞTEA VI (CL, IL), subpunctul 18.1- 
AMENAJAREA DE IRIGAŢII MOSTIŞTEA VI, judeţul CL, pozițiile stație de repompare și canale de 
distribuție vor avea următorul cuprins: 
„• Staţii de repompare: SRPA 16.12 Făurei; SRP 16.23; SRP 16.34; 
• Canale de distribuţie: CD 6.1, CD 6.3, CD 6.4, CD 6.6, CD 6.2: L = 59.164 m;” 
 
10. La anexa nr. 1, la punctul nr. 20. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU MOVILIŢA (CT), pozițile stații 
de repompare și canale de aducțiune vor avea următorul cuprins: 
„• Staţii de repompare: SP Basarabi Pădure, SRP1 Movilița; 
• Canale de aducțiune: CA1 Movilița; CA 2 Movilița; Canal Negru Vodă; L=57.956 m;” 
 
11. La anexa nr. 1, la punctul nr. 24. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CÂMPIA COVURLUI (GL), poziția stații 
de repompare va avea următorul cuprins: 



„• Staţii de repompare: SRP 4; SRP 5; SRP 6; SRP 9; SRP 13; SRP 17; SRP 18; SRP 8 Negrea; SRP 49/SPP49; 
SRP14/SPP19; SRP2 T. Vladimirescu; SRP 16/SPP16;” 
 
12. La anexa nr. 1, la punctul nr. 34. AMENAJAREA DE IRIGAŢII BABADAG (TL), poziția canale de 
distribuție va avea următorul cuprins: 
„•Canale de distribuţie: CD1-1; CD1-2; CD1-3; CD1-4; CD2-1; CD1; CD2, CA0 SP3: L = 17.473 m;” 
 
13. La anexa nr. 1, la punctul nr. 39. AMENAJAREA DE IRIGAŢII ALBIŢA FĂLCIU (VS), poziția stație de 
repompare va avea următorul cuprins: 
„• Staţii de repompare: SRP 1 Vetrișoaia;” 
 
14. La anexa nr. 1, la punctul nr. 40. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CIORĂŞTI MĂICĂNEŞTI (VN), denumirea 
amenajării va avea următorul cuprins: 
„40. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CIORĂŞTI MĂICĂNEŞTI (BR)”. 
 
15. La anexa nr. 1, la punctul nr. 41. AMENAJAREA DE IRIGAŢII NEDEIA MĂCEŞU (DJ), obiectivele care 
se propun pentru reabilitare vor avea următorul cuprins: 
„- Obiective care se propun pentru reabilitare: 
• Staţie de pompare de bază: SPA1 Plutitoare - Unitatea nr. 2; SPA2 Nedeia;  
• Staţii de repompare: SRP 1 Horezu; SRP2 Bârza; SRP 3 Segarcea; SRP6 Bârca; SRP4, SRP5, SRP7 – restul 
agregatelor care nu au fost incluse în Etapa I de reabilitare; 
• Canale de aducţiune: CA0; CA1; CA2; CA3; CA4; L = 45.750 m; 
• Canale de distribuţie: CDI, CDII, CDIII, CDIV, CDIVa, CDV, CDVa; L = 49.152 m; 
• Reabilitare construcţii hidrotehnice: 114 buc. (23 buc. stăvilare, 46 buc. podeţe; 20 buc. căderi; 10 buc. 
deversoare; 14 buc. goliri; 1 buc. sifoane). 
• Reabilitare conducte îngropate: 5.884 m.” 
16. Tabelul amenajărilor totale prevăzute în Etapa I va avea următoarul cuprins: 

Total 
amenajări 

Etapa I 

Lucrări de reabilitare la: 

Staţii de 
bază 

(buc.) 

Staţii de 
repompar
e (buc.) 

Conducte 
de 

refulare 
(m) 

Conducte 
îngropate 

(m) 
Colector 

Reabilitare canale 
Construcţii 

hidrotehnice 
(buc.) 

Aducţiune  (m) Distribuţie 
(m) 

41 71 140 125 2.515.305 1 1.858.742 1.949.448 3.350 

 
17. La anexa nr. 1, la punctul nr. 51. AMENAJAREA DE IRIGAŢII RACOVA FILIPEŞTI (BC, NT), subpunctul 
51.2. AMENAJAREA DE IRIGAŢII RACOVA FILIPEŞTI, judeţul NT, obiectivele care se propun pentru 
reabilitare vor avea următorul cuprins:  
„- Obiective care se propun pentru reabilitare: 
•Staţie de pompare de bază: SPP - SM1 Racova Filipeşti; SPP - SM2 Racova Filipeşti; SPP - SM3; Racova 
Filipeşti; SPP - SM4 Racova Filipeşti; 
• Conductă evacuare: L = 25 m; 
• Conductă principală CP4, conductă evacuare: L = 4.165 m;” 
• Reabilitare construcţii hidrotehnice: 55 buc. (39 masive ancoraj; 12 buc. cămine, 3 buc. traversări; 1 
buc. B.A./B.R.)”. 
 
18. La anexa nr. 1, la punctul nr. 54. AMENAJAREA DE IRIGAŢII INCINTA B.H. CĂLMĂŢUI (BR), 
obiectivele care se propun pentru reabilitare vor avea următorul cuprins: 
„- Obiective care se propun pentru reabilitare: 
• Stație de pompare de bază: SPA I.M. Gheorghiu; 

 Staţii de repompare: SRPA 1 + 3; SRP 4; SRP A II; 
• Canale de aducţiune: CA 1; CP 1 Orez: L = 33.635 m; 
• Canale de distribuţie: CD 7; CD 9; CD 4; CD 6; CP 1-2; CD 1-1; Cd 1-3; CD 1-4; L = 16.879 m; 
• Reabilitare construcţii hidrotehnice: 33 buc. (13 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 17 buc. podeţe, 1 buc. 
vană automată, 1 buc. subtraversare).” 
 
19. La anexa nr. 1, la punctul nr. 55. AMENAJAREA DE IRIGAŢII LUNCA RÂU BUZĂU (BR), obiectivele 
care se propun pentru reabilitare vor avea următorul cuprins: 
„ - Obiective care se propun pentru reabilitare: 
• Stație de pompare de bază: SPA Maraloiu; 
• Canale de distribuţie: CE 203-A; L = 8.650 m; 
• Reabilitare construcţii hidrotehnice: 40 buc. (16 buc. stăvilare, 24 buc. podeţe).” 
 



20. La anexa nr. 1, la punctul nr. 67. AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA - CĂLĂRAŞI (CL), obiectivele 
care se propun pentru reabilitare vor avea următorul cuprins: 
„ - Obiective care se propun pentru reabilitare: 
• Staţie de pompare: SPA Modelu; SPA Dichiseni; 

 Stație de repompare: SRP1; 
• Canale de aducţiune: CA Modelu; CP1; CA Dichiseni: L = 18.106 m; 
• Canale distribuţie: CD1, CD2, CD3, CD1.1, CD1.2: L = 20.549 m; 
• Conducte îngropate: 72.080 m; 
• Reabilitare construcţii hidrotehnice: 37 buc. (16 buc. stăvilare; 21 buc. podeţe); 
• Reabilitare reţea electrică: 20 km.” 
 
21. La anexa nr. 1, la punctul nr. 75. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU–LANURILE (CT), pozițiile canale 
de distribuție și reabilitare construcții hidrotehnice vor avea următorul cuprins: 
„• Canale de distribuție: CDI-3, CDI-4, CD1-6, CDI-7, CDI-8, CDI-9, CDII-3; L=43.520 m; 

 Reabilitare construcții hidrotehnice: 58 buc. (26 buc. stăvilare; 15 buc. podețe; 17 căderi).” 
 
22. La anexa nr. 1, la punctul nr. 76. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-BIRUINȚA (CT), poziția canale 
de distribuție va avea următorul cuprins: 
„• Canale de distribuție: CDI-4, CDI-6, CDII-4, CDII-6, CDI-8, CDII-8C, CDI-7; L=36.158 m;” 
 
23. La anexa nr. 1, la punctul nr. 79. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-BĂRĂGANU (CT), poziția canale 
de distribuție va avea următorul cuprins: 
„•Canale de distribuție: CDI-1, CDI, CDI-3, CDI-4, CDI-5, CDII-1, CDII-2,CDI-2,CDS36, CDI-8; L=34.002 m;” 
 
24. La anexa nr. 1, la punctul nr. 81. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU-FĂCLIA (CT), poziția stație de 
repompare va avea următorul cuprins: 
„• Stație de repompare: SRP 1 Făclia;”. 
 
25. La anexa nr. 1, la punctul nr. 84. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA-HÂRȘOVA (CT), pozițiile stație 
de repompare, canale de aducțiune și reabilitare construcții hidrotehnice vor avea următorul cuprins: 
„• Stație de repompare: SRP1 Hârșova, SRP2 Hârșova, SRP3 Hârșova; 

 Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA3, CA4, L=60.791 m; 

 Reabilitare construcții hidrotehnice: 34 buc. (7 buc. stăvilare, 11 buc. podețe, 6 buc. deversoare, 2 buc. 
vane, 5 buc. sifoane).” 
 
26. La anexa nr. 1, la punctul nr. 86. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU – TĂTARU (CT), poziția stație 
de repompare va avea următorul cuprins: 
„• Stație de repompare: SRP1 Tătaru, SRP2 Tătaru, SRP3 Tătaru, SRP4 Tătaru, SRP5 Tătaru;” 
 
27. La anexa nr. 1, la punctul nr. 91. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BISTREȚ NEDEIA JIU (DJ), pozițiile 
canale de aducțiune și reabilitare construcții hidrotehnice vor avea următorul cuprins: 
„• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA3, CA4, CAEM, L=32.850 m; 

 Reabilitare construcții hidrotehnice: 24 buc. (10 buc. stăvilare, 2 buc. deversoare, 12 buc. podețe).” 
 
28. La anexa nr. 1, la punctul nr. 92. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CETATE GALICEA (DJ) va avea următorul 
cuprins: 
„92. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CETATE GALICEA (DJ) 
- Suprafaţa amenajată: 38.050 ha; 
- Nr. OUAI înfiinţate:4; 
- Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Stație de repompare: SRP1 Galicea; SRP2 Galicea; 

 Canal de aducţiune CA, L = 52.080 m; 

 Canale de distribuţie: CD; L = 60.164 m; 

 Reabilitare construcţii hidrotehnice: 98 buc. (23 buc. stăvilare; 28 buc. podeţe; 37 buc. căderi; 4 buc. 
deversoare; 6 buc. goliri).” 
 
29. La anexa nr. 1, la punctul nr. 93. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CALAFAT BĂILEȘTI (DJ), poziția canale 
de aducțiune va avea următorul cuprins: 
„•Canale de aducțiune: CA; L=42.161 m;” 
 
30. La anexa nr. 1, la punctul nr. 108. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE-CUJMIR (MH, DJ), 
subpunctul nr. 108.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE-CUJMIR, județul Mehedinți, poziția stație 
de pompare de bază va avea următorul cuprins: 



„•Stație de pompare de bază: SPA Pristol; SPA Salcia;” 
 
31. La anexa nr. 1, la punctul nr. 112. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DUNAVĂȚ (TL), poziția stație de 
pompare de bază va avea următorul cuprins: 
„•Stație de pompare de bază: SP Dunavăț;”. 
 
32. La anexa nr. 1, la punctul nr. 114. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA (TL), pozițiile canale de 
aducțiune și reabilitare construcții hidrotehnice vor avea următorul cuprins: 
„•Canale de aducțiune: CA, CA1, CA2; L=8.720 m; 

 Reabilitare construcții hidrotehnice: 22 buc. (10 buc. podețe, 4 buc. deversor lateral și 5 buc. sifoane 
cu L=1.452 m, 3 buc. goliri fund).” 
33. Tabelul amenajărilor totale prevăzute în Etapa II va avea următoarul cuprins:  

Total 
amenajări 
Etapa II 

Lucrări de reabilitare la: 
 

Staţii de 
bază 

(buc.) 

Staţii de 
repompare 

(buc.) 

Conducte de 
refulare (m) 

Conducte 
îngropate 

(m) 

Reabilitare canale Construcţii 
hidrotehnice 

(buc.) 

 
Aducţiune 

(m) 
Distribuţie 

(m) 

 78 87 106 28.484 120.431 1.789.365 1.546.818 3.824 

 
34. La anexa nr. 1, la punctul nr. 124. AMENAJAREA DE IRIGAȚII VERGULEASA (BZ), poziția conducte 
îngropate va avea următorul cuprins: 
„•Conducte îngropate: L=2.150 m;” 
 
35. La anexa nr. 1, la punctul nr. 130. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DRĂGĂNEȘTI (OT), poziția conducta 
de alimentare a canalului CA L1 Drăgănești va avea următorul cuprins: 
„• Conducta de alimentare a canalului CA L1 Drăgănești; L=1.165 m;” 
 
36. La anexa nr. 1, la punctul nr. 136. AMENAJAREA DE IRIGAȚII UNIREA JEGĂLIA GÂLDĂU (CL), 
obiectivele care se propun pentru reabilitare vor avea următorul cuprins: 
„- Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţie de pompare: SPA Borcea; 
•  Canale de aducțiune: CA1, CA2; L=4.126 m; 

 Canale de distribuție: CD1, CD2, CD3, CD4, CD5; L=6.436 m;  

 Reabilitare construcţii hidrotehnice: 3 buc. podeţe.” 
 
37. La anexa nr. 1, la punctul nr. 139. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU – CANAL NEGRU VODĂ (CT), 
poziția canale de aducțiune va avea următorul cuprins: 
„• Canale de aducțiune: L=9.000 m;”. 
 
38. La anexa nr. 1, la punctul nr. 153. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PERIAM (TM), obiectivele care se 
propun pentru reabilitare vor avea următorul cuprins: 
„- Obiective care se propun pentru reabilitare: 
• Stație de pompare de bază: SPB Periam Port; 
• Canal distribuţie: L = 2.000 m.” 
39.Tabelul amenajărilor totale prevăzute în etapa III și tabelul general al amenajărilor vor avea 
următoarul cuprins:  

Total 
amenajări 
etapa III 

Lucrări de reabilitare la: 
 

Staţii de bază 
(buc.) 

Staţii de 
repompare 

(buc.) 

Conducte 
de refulare 

(m) 

Conducte 
îngropate 

(m) 

Reabilitare canale Construcţii 
hidrotehnice 

(buc.) 

 
Aducţiune 

(m) 
Distribuţie 

(m) 

 36 32 11 20.508 137.122 437.908 85.417 1.160 
 

TOTAL 
GENERAL 

AMENAJĂRI 

Lucrări de reabilitare la: 
 

Staţii 
de bază 
(buc.) 

Staţii de 
repompare 

(buc.) 

Conducte 
de 

refulare 
(m) 

Conducte 
îngropate 

(m) 

Colectoare 
(buc.) 

Reabilitare canale Construcţii 
hidrotehnice 

(buc.) 

 
Aducţiune 

(m) 
Distribuţie (m) 

 
155 190 257 49.117 2.772.858 1 4.086.015 3.581.683 8.334 

 
PRIM-MINISTRU, 

 
NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

 



 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
 

Titlul proiectului de act normativ 
 
 

 Hotărâre de Guvern pentru modificarea Programului naţional de reabilitare și/sau înființare a 
infrastructurii principale de irigaţii și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 793/2016 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  
 
 

 2.1. Sursa proiectului de act normativ: Inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 793 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Programului naţional de 
reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 879 din 2 noiembrie 2016, s-a aprobat Programul naţional de reabilitare a 
infrastructurii principale de irigaţii din România, în cuprinsul căruia au fost stabilite amenajările de 
irigaţii, precum şi obiectivele infrastructurii principale de irigaţii din aceste amenajări, supuse 
lucrărilor de reabilitare, se realizează în condiţiile financiare prevăzute de art. III alin. (1) din Legea 
nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare. 
 
2.2. Descrierea situaţiei actuale 
 
Prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 988/2022 privind reacordarea recunoaşterii 
caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigaţii sau a părţilor de amenajări de irigaţii, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea 
Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 783 din 05 august 2022, s-a modificat numărul amenajărilor 
de irigații, suprafața viabilă, precum şi obiectivele infrastructurii principale de irigaţii din aceste 
amenajări, supuse lucărilor de reabilitare. 
 
De asemenea, în cuprinsul art. 2 al actului normativ menționat anterior, au fost stabilite și amenajările 
de desecare și drenaj și obiectivele infrastructurii de desecare şi drenaj din aceste amenajări, care se 
vor supune reabilitării, ceea ce a vizat modificarea și a titlului Programului, respectiv 
Programul naţional de reabilitare şi/sau înfiinţare a infrastructurii principale de irigaţii şi 
infrastructurii de desecare şi drenaj. 
 
Prin modificările reglementate, s-a completat anexa nr. 1 la Program prin suplimentarea cu amenajări 
de irigaţii, implicit cu obiectivele infrastructurii principale de irigaţii din aceste amenajări, care se vor 
supune reabilitării, aferente unor suprafețe declarate viabile în anexa nr. 2 la program, în cuprinsul 
anexei numărul amenajărilor și a suprafeței viabile fiind modificat de la 101 amenajări existente la 156 
de amenajări aparţinând domeniului public al statului, inclusiv Canalul Magistral Siret-Bărăgan, pentru 
care a fost constatată suprafața viabilă de 2,6 mil. ha.  

În contextul actualizării suprafețelor viabile prin actul normativ menționat anterior, dintr-o eroare, la 
anexa nr. 1 la Program, poziția nr. 92, respectiv amenajarea de irigații Cetate Galicea, județul Dolj, s-
a omis preluarea integrală a obiectivelor care se propun spre reabilitare, sens în care organizațiile 
utilizatorilor de apă pentru irigații constituite pe suprafețele amenajate cu sisteme de irigații, se află 
în imposibilitate de accesare a submăsurii 4.3 din cadrul PNDR 2014 - 2020, fiind necesară respectarea 
condițiilor care impun ca sistemul de irigații prevăzut prin proiectul al cărui beneficiar este organizația 
să fie racordat la o infrastructură principală funcțională.  
 
De asemenea, la anexa nr. 1 la Program, pozițiile nr. 16. 17, 41 aferente etapei I de reabilitare a  
infrastructurii principale de irigaţii din 41 de amenajări aparţinând domeniului public al statului care 
alimentează 338 OIF, dintre care şi organizaţii care au accesat măsura 125a în cadrul PNDR 2007-2013, 

https://lege5.ro/App/Document/haztoojrgu/legea-nr-269-2015-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-4-2015-pentru-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-82-2011-privind-unele-masuri-de-organizare-a-activitatii-de-im?pid=102743508&d=2022-09-28#p-102743508
https://lege5.ro/App/Document/gyzdenjug4/ordonanta-de-urgenta-nr-4-2015-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-82-2011-privind-unele-masuri-de-organizare-a-activitatii-de-imbunatatiri-funciare-precum-si-pentr?d=2022-09-28
https://lege5.ro/App/Document/gi3dcobwgy/ordonanta-de-urgenta-nr-82-2011-privind-unele-masuri-de-organizare-a-activitatii-de-imbunatatiri-funciare?d=2022-09-28
https://lege5.ro/App/Document/geztgnjtgmyq/programul-national-de-reabilitare-a-infrastructurii-principale-de-irigatii-din-romania-din-26102016?d=2022-05-24


precum și la pozițiile nr. 54, 55, 67, din etapa a II-a de reabilitare, fiind constituite 219 OIF care au 
reabilitat infrastructura secundară de irigaţii prin submăsura 4.3 din PNDR 2014-2020 sau vor putea 
reabilita infrastructura secundară de irigaţii în cadrul viitoarei perioade de programare aferentă 
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin propunerea formulată în cadrul Planului 
Naţional Strategic, este necesară clarificarea obiectivelor care se propun pentru reabilitare. 
În acest sens, în cadrul amenajărilor de irigații pe teritoriul cărora s-au constituit organizații care 
preconizează să acceseze fonduri europene prin submăsura 4.3 este necesar să se completeze 
obiectivele care se propun pentru reabilitare cu cele aferente părții de infrastructură principală care 
deservește infrastructura secundară preluată/în curs de preluare de către organizațiile respective. 
 
Modificarea propusă prin prezentul proiect de act normativ nu schimbă condițiile și resursele financiare 
alocate implementării Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din 
România așa cum au fost prevăzute de art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare. 
 
2.3. Schimbări preconizate 
 
Proiectul de act normativ vizează modificarea Programului naţional de reabilitare și/sau înființare a 
infrastructurii principale de irigaţii și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 793/2016, în sensul modificării capitolului III, subcapitolul 4, punctul 4.1 şi primele 
paragrafe ale punctelor 4.2-4.4, respectiv corelării datelor referitoare la obiectivele de irigații care vor 
fi supuse acțiunii de reabilitare în cele trei etape, conform modificărilor operate în cuprinsul pozițiilor 
aferente amenajărilor de irigații. 
 
De asemenea, la anexa nr. 1 la Program, este necesară modificarea anumitor poziții referitoare la 
stațiile de pompare de bază sau de repompare, canalele de distribuție sau construcții hidrotehnice, 
aferente celor trei etape, astfel în etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din 
domeniul public al statului formată din staţii de pompare de bază, staţii de repompare, conducte de 
refulare, conducte îngropate, canale de aducţiune, canale de distribuţie şi construcţii hidrotehnice din 
41 de amenajări de irigaţii pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii ale organizaţiilor de 
îmbunătăţiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013. 
 
În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată 
din amenajări de irigaţii viabile pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii ale organizaţiilor de 
îmbunătăţiri funciare care reabilitat infrastructura secundară de irigaţii prin submăsura 4.3 din PNDR 
2014-2020 sau vor putea reabilita infrastructura secundară de irigaţii în cadrul viitoarei perioade de 
programare aferentă Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin propunerea formulată în 
cadrul Planului Naţional Strategic. 
 
Totodată, prin proiectul de act normativ se propune modificarea punctelor 5, 6, 9, 17, 18, 20, 24, 34, 
39 și 40 din etapa I de reabilitare, în sensul modificării pozițiilor referitoare la canalele de distribuție, 
stațiile de pompare sau repompare, precum și anumite lungimi ale canalelor de aducțiune, iar la 
punctele 16, 17 și 41 se completează obiectivele din amenajările de irigații care se propun pentru 
reabilitare în prima etapă. 
 
De asemenea, modificările vizează și etapa a II-a de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii 
care alimentează staţiile de punere sub presiune ce vor fi reabilitate prin PNDR 2014-2020, submăsura 
4.3, sens în care se propun modificări ale lungimilor conductelor  sau canalelor de distribuție, fiind 
completate și punctul nr. 54 Amenajarea de irigații Incinta B.H. Călmățui, județul Brăila și punctul nr. 
67 Amenajarea de irigații Terasa-Călărași, județul Călărași din anexa nr. 1 la Program cu obiectivele 
care se propun pentru reabilitare, din cele 78 de amenajări declarate viabile. 
 
Se propune modificarea poziției nr. 92 din anexa nr. 1 la Program și identificarea obiectivelor care se 
propun pentru reabilitare din amenajarea de irigații Cetate Galicea din județul Dolj, respectiv stațiile 
de repompare SRP 1 Galicea și SRP 2 Galicea, canalul de aducțiune, în lungime de 52.080 m, canalele 
de distribuție în lungime de 60.164 m, precum și reabilitarea unui număr de 98 construcții 
hidrotehnice, precum stăvilare, podețe, căderi, deversoare și goliri, astfel cum au fost inițial 
reglementate în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 557/2018 pentru modificarea Programului naţional 
de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
793/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 02 august 2018, care stabilea 
în cuprinsul anexei nr. 1, la poziția 67, obiectivele de investiții ce se propuneau spre reabilitare, din 
cadrul amenajării de irigații Cetate Galicea din județul Dolj. 
 

https://lege5.ro/App/Document/geztgnjtgmyq/programul-national-de-reabilitare-si-sau-infiintare-a-infrastructurii-principale-de-irigatii-si-infrastructurii-de-desecare-si-drenaj-din-26102016?pid=107746082&d=2022-10-18#p-107746082


Modificările asupra etapei a III-a de reabilitare vizează lungimile conductelor îngropate din cadrul 
Amenajării de irigații Verguleasa din județul Buzău, a conductei de alimentare din cadrul Amenajării 
de irigații Drăgănești, județul Olt, precum și modificarea poziției nr. 136 din Program, respectiv 
Amenajarea de irigații Unirea Jegălia Gâldău, județul Călărași, urmare acestora propunându-se 
realizarea lucrărilor de reabilitare la canale de aducțiune în lungime totală de 439.908 m, canale de 
distribuție în lungime totală de 83.417 m și conducte îngropate în lungime totală de 158.370 m. 
 
În baza modificărilor aduse prin prezentul proiect de act normativ, se va actualiza capitolului III, 
subcapitolul 4 din Program, precum și anexa nr. 1, fiind clarificate obiectivele propuse spre reabilitare, 
în vederea îndeplinirii obiectivului specific al Programului, respectiv creşterea funcţionalităţii 
infrastructurii prin creşterea randamentului staţiilor de bază (fixe şi plutitoare) şi repompare, şi 
eliminarea degradărilor apărute la construcţiile hidrotehnice de pe acestea, restabilirea capacităţilor 
existente de irigaţii reprezentând o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol în România, 
raportat la perioada de implementare a etapelor I, II şi III stabilită în Hotărârea Guvernului 793/2016 
pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare şi/sau înfiinţare a infrastructurii principale de 
irigaţii şi infrastructurii de desecare şi drenaj, cu modificările și completările uletrioare, respectiv 
2016-2027. 
Modificările propuse nu schimbă condițiile și resursele financiare alocate implementării Programului 
național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România așa cum au fost prevăzute de 
art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare. 
 
Având în vedere obiectivul general al Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de 
irigaţii din România, utilizarea resurselor de apă pentru irigații va ține cont de potențialul impact 
cantitativ asupra resurselor de apă. În acest sens, se vor avea în vedere prevederile Legii apelor nr. 
107/1997, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva Cadru Apă, privind 
atingerea și menținerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață.  
 
Răspunderea privind realitatea și corectitudinea informațiilor prezentate în conținutul proiectului de 
act normativ revin instituției ce are calitatea de furnizor sau emitent al documentelor justificative 
necesare elaborării prezentului proiect de act normativ, respectiv Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare. 
2.4. Alte informaţii*) Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic**) 
 

 3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 
normativ: Nu este cazul 
3.2. Impactul social: Nu este cazul 
3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: Nu este cazul 
3.4. Impactul macroeconomic: Nu este cazul 
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici 
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri: Nu este cazul 
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător: Nu este cazul 
3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării: Nu este cazul 
3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile: Nu este cazul 
3.9. Alte informaţii: Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi 

venituri***)  
 

 - în mii lei (RON) - 

 Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media pe cinci ani 

 1 2 3 4 5 6 7 

 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      



 1. buget de stat, din acesta: 
1. impozit pe profit 
2. impozit pe venit 

      

 1. bugete locale 
1. impozit pe profit 

      

 1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 
1. contribuţii de asigurări 

      

 d) alte tipuri de venituri 
(Se va menţiona natura acestora.) 

      

 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

 1. buget de stat, din acesta: 
1. cheltuieli de personal 
2. bunuri şi servicii 

      

 1. bugete locale: 
1. cheltuieli de personal 
2. bunuri şi servicii 

      

 1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 
1. cheltuieli de personal 
2. bunuri şi servicii 

      

 d) alte tipuri de cheltuieli 
(Se va menţiona natura acestora.) 

      

 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 

      

 b) bugete locale       

 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor 
bugetare, a următoarelor documente: 
1. fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; 
2. declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 
priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele 
de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

 4.8. Alte informaţii: Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare  
 

 5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: Nu este 
cazul 
5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice: Nu este cazul 
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 
asigură aplicarea unor prevederi de drept UE): Nu este cazul 
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 
5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 
5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate: 
 Nu este cazul 
5.6. Alte informaţii: Nu au fost identificate 

 



Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  

 

 6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative: Nu este 
cazul 
6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate: Nu este cazul 
6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale: Nu este 
cazul 
6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 
normative: Nu este cazul 
6.5. Informaţii privind avizarea de către: 
 a) Consiliul Legislativ 
 b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
 c) Consiliul Economic şi Social 
 d) Consiliul Concurenţei 
 e) Curtea de Conturi 
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ  
6.6. Alte informaţii: Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ  

 

   7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ: Acțiunea de 
informare publică se realizează prin publicarea proiectului de act normativ pe pagina de internet a 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În procesul de elaborare a prezentului act normativ au 
fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice: Nu este cazul 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ  
 

 8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ: Instituţia publică responsabilă cu 
implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  
8.2. Alte informaţii: Nu au fost identificate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Față de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea Programului naţional de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de 
irigaţii și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
793/2016, pe care îl supunem spre adoptare. 
 
 
 
 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Petre DAEA 
 
 
 
 
 

 

AVIZĂM FAVORABIL, 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

Sorin Mihai GRINDEANU 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

Barna TÁNCZOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR      MINISTRUL  JUSTIŢIEI 

           Adrian CÂCIU            Marian-Cătălin PREDOIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea Programului naţional de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii 
principale de irigaţii și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 793/2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INIȚIATORI 

Funcția/numele și 
prenumele 

Data Semnătura 

Secretar de Stat, 
Iulian BUCUR 

  

ÎNTOCMIT/ELABORAT 
Direcția/instituția unde a fost elaborat actul 

normativ 

Direcția Îmbunătățiri 
Funciare și Fond 

Funciar 
Data Semnătura 

Director,  
Elena FILIP 

  

Consilier juridic 
Raluca SELEA  

  

AVIZATORI 

Funcția/numele și 
prenumele 

Data 
intrare 

Data 
avizare 

Obs. Semnătura 

Secretar general,  
Adrian SAVU 

    

Secretar general 
adjunct, 

Dumitru JEACĂ 

    

Director, 
Direcția Juridică,  
Ana Mihaela IACOB 

    

Director general,  
Direcția Generală 
Buget-Finanțe și 

Fonduri Europene 
Mihai PUȚINTEI  

    

Funcția/numele și prenumele Data Semnătura 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
Director general, Cornel POPA 

  

Director general adjunct, Adrian Constantin BÎRZOI   

Director, Direcția Economică,  Andrei BARABULEA   

Director, Direcția Investiții, Andreea IOSUB 
  

Șef serviciu, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,  
Ovidiu DUMITRU 

  

Șef serviciu, Serviciul Administrare Patrimoniu, Marian IOAN   
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